
Pirmas skyrius 
Priesais dvigubq kolonelin laikom̂  Mariabrono 

vienuolyno vartij skliaut̂  prie pat kelio augo kas
tainis, vienisas Pietvi siinus, neatmenamais laikais 
kazkokio maldininko cionai atnestas is Romos 
kastainis storu liemeniu: jo apskrita laja sveiniai 
gaube kelî , plati krutine trauke j save vejus; pa-
vasarj, kai viskas aplink jau zaliuodavo ir netgi 
vienuolyno riesutmedziai pasidabindavo rusva 
sviezia zaluma, jo lapq dar ilgai reikedavo laukti, 
o paskui, trumpiausin naktq metu, lapij kuoks-
tai isleisdavo sviesiai zalias keistq ziedq streles, 
taip viliojamai, taip astriai kvepiancias, o spalio 
menesj, kai sodai ir vynuogynai jau biidavo ati-
dav̂  savo derlii}, is gelstancios lajos imdavo kristi 
spygliuoti vaisiai, prinokdavo jie ne kiekvienais 
metais; del jq vienuolyno berniokai paskui pes-
davosi, o is pietq krastq kil̂ s subprioras Grego-
ras juos kepdavo savo celes zidinyje. Egzotiskai ir 
sveiniai slamino grazusis medis savo lapus virsum 
vienuolyno vartu, subtilus ir truputj zvarbstantis 
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svecias is kito klimato zonos, slapta giminyste su-
siĵ s su lieknomis vartq kolonelemis is smiltainio 
ir akmeniniais langq skliautq, atbrailq ir piliastrq 
papuosimais, taip megstamas tî , kuriv̂  gyslomis 
teka lotyniskasis kraujas, taciau vietinin laikomas 
svetimsaliu. 

Po siuo medziu jau buvo uzaugusios kelios kar-
tos vienuolyno mokiniq; su rasymo lentelemis po 
pazastimis, plepanciii, besijuokianciq, zaidzian-
cit̂ , besikivircijanciii, nelygu metî  laikas, basq 
arba batuotq, su gele lupose, riesutu burnoje 
arba sniego gniuzte rankoje. Kas keleri metai at-
sirasdavo naujq, kitokiq veidq, dauguma jq buvo 
panasus vieni j kitus: sviesiaplaukiai ir garbano-
ti. Kai kurie pasilikdavo, tapdavo novicijais, vie-
nuoliais, netekdavo plaukq, vilkedavo perjuostas 
virve sutanas, skaitydavo knygas, mokydavo ber-
niukus, sendavo, mirdavo. Kiti, kuriuos po keleriq 
metu baigusius vienuolyno mokykl̂  pasiimdavo 
tevai, paskui gyvendavo riteriq pilyse, pakliiidavo 
j pirkliq ar amatininkq namus, bastesi po pasaulj 
ar uzsiiminejo savo reikalais ir amatais, kartais, 
tap§ vyrais, vel uzklysdavo j vienuolyno sveciuos-
na, atgabendavo sventiesiems tevams mokyti savo 
mazus siinus, sypsodamiesi ir susim̂ st̂  valande-
1̂  paziuredavo j kastainio laĵ  ir vel pradingda-
vo. Vienuolyno celese ir salese, tarp sunkiq langq 
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arkii ir lieknii raudono akmens kolonq buvo gy-
venama, mokoma, studijuojama, ukininkaujama, 
valdoma; cia buvo puoselejami ir perduodami is 
kartos \^ jvairus menai ir mokslai, sventi ir 
pasaulietiniai, sviesus ir tamsiis. Buvo rasomos 
ir aiskinamos knygos, israndamos sistemos, ren-
kami senoves rastai, perrasinejami manuskrip-
tai, puoselejamas zmoniq tikejimas, pajuokiamas 
zmoniq tikejimas. Mokslingumo ir pamaldumo, 
naivumo ir gudrumo, evangelijn isminties ir 
graikq isminties, baltosios ir juodosios magijos -
visko cia bQta, viskam cia radosi vietos; galejai 
gĵ enti kaip atsiskyrelis ir atgailauti, bendrauti 
ir vartytis kaip inkstas taukuose; nuo valdancio 
abato asmens ir nuo epochos vejij priklausydavo, 
kokia kryptis nusverdavo ir kas duodavo ton̂ . 
Tarpais vienuolynas garsedavo ir biidavo lanko-
mas del setono tramdytojq ir demonq zinovq, tar
pais del puikios muzikos, tarpais del kurio nors 
svento tevo, gydancio ar darancio stebuklus, kar
tais del lydekq zuvienes ir elniq kepenq pasteto, 
nelygu metas. Ir visuomet tarp vienuoliii ir moki-
niq, tarp pamaldziiyti ir abejingiyq, tarp nuosai-
kiiyq ir apsirijeliq, tarp daugelio tenai esanciiyn 
atsirasdavo toks, kuris issiskirdavo is kitti, kurj 
visi myledavo arba kurio visi nek̂ sdavo, kuris 
atrodydavo isrinktasis, apie kurj dar ilgai biidavo 
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kalbama, kai kiti jo bendraamziai seniai nuej§ 
uzmarstin. 

Ir dabar Mariabrono vienuolyne buvo du nepa-
prasti, du ypatingi zmones, vienas senas ir vienas 
jaunas. Tarp daugelio brolin, besitelkianciq dor-
mitoriumuose, koplyciose ir mokyklos klasese, 
buvo du, kuriuos visi zinojo, kuriuos visi gerbe, -
abatas Danielius, senis, ir aukletinis Narcizas, 
jauniklis, tik neseniai jstoĵ s j noviciat̂ , taciau 
del savo ypatingij gabumq, nepaisant visq nuos-
tatu, jau dirb̂ s kaip mokytojas, ypac gerai mok̂s 
graikq kalbq. Tie du, abatas ir novicijas, vienuo
lyne buvo gerbiami ir stebimi, jie kele visq smal-
sum̂ , jais visi zavejosi, jiems pavydejo ir slapta 
apkalbinejo. 

Abat̂  mylejo dauguma, jis neturejo priesq, 
buvo kupinas gerumo, naivumo, nuolankumo. 
Tiktai vienuolyno mokslininkq meile buvo trupu-
t} sumisusi su atlaida: mat abatas Danielius gal 
ir buvo sventasis, taciau tik ne mokslininkas; jo 
lotjain kalbos zinios buvo kuklios, o graikiskai jis 
isvis nemokejo. 

Tie nedaugelis, kurie kartais sau leisdavo pa-
sisaipyti is abato paprastumo, tuo labiau zavejosi 
Narcizu, stebuklingu vaiku, graziu jaunikaiciu, ga-
linciu pasigirti elegantiska graikq kalba, riterisku 
nepriekaistingu elgesiu, tyliu, jdemiu m̂ stytojo 
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zvilgsniu ir plonomis, graziomis, grieztai apibrez-
tomis iQpomis. Mokslininkai jj mylejo uz tai, kad 
jis puikiai mokejo graikq kalbq. O uz kilnum^ ir 
subtilumq mego beveik visi, daugelis buvo jj jsi-
myleĵ . O kad buvo labai tylus ir santurus ir tu-
rejo dvariskio manierq, kai kurie ant jo net pyko. 

Abatas ir novicijas, kiekvienas savaip nese is-
rinktojo nast̂ , savaip veike kitus, savaip kentejo. 
Abu trauke viens prie kito ir abu jautesi artimesni 
vienas kitam negu visiems vienuolyno broliams: 
taciau nemokejo viens prie kito prieiti, negalejo 
pajusti viens kito silumos. Abatas buvo jaunuoliui 
labai riipestingas, labai atidus, rupinosi juo kaip 
retu, svelniu, galbut per anksti subrendusiu, gali-
mas daiktas, lengvai pazeidziamu broliu. Jaunuo-
lis kiekvien̂  abato jsakym̂ , kiekvien̂  patarim ,̂ 
kiekvien̂  pagyr̂  isklausydavo kaip pavyzdingas 
vienuolis, niekada nepriestaraudavo, niekada ne-
susierzindavo, ir kai abatas erne teisingai jj ver-
tinti ir kaip vienintel̂  jo nuodem§ mineti pasipii-
tim ,̂ jis greitai ismoko tq nuodem̂  paslepti. Jam 
nieko negalejai prikisti, jis buvo tobulas, prana-
sesnis uz kitus. Nebent tai, kad tik nedaugelis, ne 
mokslininkai, su juo tikrai susidraugaudavo, vien 
kilnumas jj gaubdavo tarsi vesinanti oro kliutis. 

- Narcizai, - pasake jam abatas po ispazinties, -
as pripazjstu buv̂ s per daug grieztas tau. Daznai 
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laikiau tave pernelyg pasipiitusiu ir galbut tuo 
nusikaltau tau. Tu esi labai atsiskyr̂ s, jaunasis 
broli, esi vienisas, turi gerbejn, bet neturi drau-
gi\. As gal kartais ir noriu, kad tureciau uz k̂  
tave pabart, taciau nerandu uz k̂ . As kartais gal 
ir noriu, kad tu netinkamai pasielgtum, kaip daz-
nas tavo amziaus jaunuolis. Taciau tu niekada ne-
prasizengi. Man kartais del tav̂ s truputj neramu, 
Narcizai. 

Jaunuolis pakele tamsias akis j senj. 
- As labai noreciau, maloningasis teve, nepa-

daryti jums rijpescin. Galimas daiktas, jog as pasi-
piit̂ s, maloningasis teve. Prasau uz tai nubausti. 
Man kartais paciam maga save nubausti. Liep-
kite man tapti atsiskyreliu arba duokite prast̂  
darbq. 

- Ir tam, ir tam tu per jaunas, mielas broli, -
pasake abatas. - Be to, esi labai gabus kalboms 
ir filosofijai, slinau; as svaistyciau perniek Dievo 
dovanas, jeigu duociau tau prastq darb̂ . Galbut 
tu tapsi mokytoju arba mokslininku. Ar pats to 
nenoretum? 

- Atleiskite, teve, as dar gerai nesupaisau savo 
non\. Mane visuomet domins mokslai, kaipgi 
kitaip? Taciau nemanau, kad mokslai liks vienin-
tele mano sritis. Juk zmogaus likim^ ir paskirtj 
ne visuomet nulemia norai, o tai, kas jam lemta. 
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Abatas jj isklause ir surimtejo. Taciau paskui jo 
sen̂  veid̂  nusviete sypsena ir jis tare: 

- Kiek as pazjstu zmones, tai mes visi, juo-
lab jaunysteje, esam truputj link̂  painioti lemtj 
ir savo norus. Bet kad jau manai is anksto zin̂ s 
savo paskirtj, pasakyk man, kokia ji. Kam tariesi 
esqs skirtas? 

Narcizas primerke tamsias akis taip, kad jos vi
sa! pasislepe po ilgomis juodomis blakstienomis. 
Ir nieko nepasake. 

- Kalbek, sunau, - paragino jj po ilgos pauzes 
abatas. 

Ir Narcizas nuleid̂ s akis tyliai prabilo: 
- As, maloningasis teve, manau zin̂ s, jog pir-

miausia esu skirtas gyventi vienuolyne. Manau, 
jog tapsiu vienuoliu, kunigu, subprioru ar galbut 
net abatu. Taip manau ne todel, kad to noriu. As 
nesiekiu aukstq vietij. Taciau jos bus man skirtos. 

Abu ilgai tylejo. 
- Kodel tu taip manai? - paklause abatas dve-

jodamas. - Kokia tavo savybe, isskyrus mokytu-
m̂ , palaiko tokj tikejim ?̂ 

- Ogi ta, - letai atsake Narcizas, - kad as jau-
ciu, koks yra zmogus ir kam jis skirtas, ne tiktai 
as pats, bet ir kitas. Si savybe vercia mane tar-
nauti kitiems juos valdant. Jeigu as biiciau gim̂ s 
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